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Overige Info 
 

Lidmaatschap € 7,50 per jaar, NL95INGB0004058536, Sektie Everts. 

Sektie Everts Info Verschijnt 4 keer per jaar in een digitale en gedrukte 
ledenversie én een webversie. De ledenversies zijn alléén voor 
leden en mogen niet verder worden verspreid. 

Website www.nev.nl/everts (beheerder: Ed Colijn 

 

 

Nieuw lid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en richt 

zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van de 
vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932). 
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Agenda 
 
Voorlopig zijn er geen activiteiten gepland in verband met de Corona-maatregelen. Het 
bestuur zal uiterlijk in het februari-nummer informatie geven over de excursies en 
bijeenkomsten in 2021. Je wordt in deze periode wat vaker dan gebruikelijk via de e-mail 
geïnformeerd, door de onzekerheid in de planning. 
 
 

Piet Kanaar overleden 
 

Op 2 november is op 95-jarige leeftijd ons lid Piet Kanaar 
overleden. Hij was een wereldvermaard histeriden-specialist. 
Startend met de Nederlandse spiegelkevers breidde zijn interesse 
zich al snel uit tot de gehele wereldfauna. Zijn belangrijkste 
publicaties zijn de omvangrijke revisies van de tropische genera 
Paratropus en Trypeticus. In totaal beschreef hij bijna 150 nieuwe 
soorten en twee nieuwe genera. Het genus Kanaarister werd naar 
hem vernoemd. In 2004 ontving hij de Uyttenboogaart-Eliasen-
prijs voor zijn bijdrage aan de entomologische wetenschap. De laatste jaren maakte de 
achteruitgang van zijn gezichtsvermogen het niet langer mogelijk zijn liefhebberij uit te 
oefenen. Zijn omvangrijke collectie schonk hij al weer enkele jaren geleden aan het 
museum in Leiden. 
 
 

Inleveren soortenlijstjes excursies 2020 
 
Draag bij aan het verslag van de excursies van dit jaar, door je soortenlijsten aan te 
leveren als Orde- of Klasse-export. Zie de contactgegevens op pagina 2. 
 
Excursies 2020 Verslag Deadline 
Texel Albert Dees 1-07-2021 

 
 

Oproep: op zoek naar historische insectendata  
 
Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de Nederlandse insectenstand in de 
afgelopen tientallen jaren zijn we op zoek naar historische datasets. Is een dergelijke 
dataset bij jou bekend, wie heeft de data verzameld, wie is eigenaar van de dataset? Alle 
suggesties zijn van harte welkom. 
 
We zijn op zoek naar datasets die voldoen aan de volgende criteria: 
• Gegevens verzameld in de periode 1980-2020, bij voorkeur tussen 1990-2010 
• Iedere onderzochte insectengroep is relevant, behalve dagvlinders en libellen. 
• De dataset betreft één of meerdere goed gedefinieerde, begrensde gebieden.  
• De dataset bevat naast soorten ook aantallen individuen (of biomassa).  
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• De data zijn gestructureerd en gestandaardiseerd verzameld op een manier die 
reproduceerbaar is.  

• Data omvatten tenminste één heel seizoen, liefst meerdere seizoenen.  
De dataset hoeft nog niet gedigitaliseerd te zijn; gestructureerde gegevens in een 
veldschrift o.i.d. zijn voor ons even relevant.  
De te verzamelen datasets zijn bedoeld als referentie. Bij de meest geschikte datasets 
willen we in de komende jaren op dezelfde manier gegevens verzamelen van dezelfde 
locaties, vandaar de vraag om een reproduceerbare methode. Vervolgens willen we de 
nieuwe resultaten naast de historische dataset leggen, om zo conclusies te kunnen trekken 
over de ontwikkelingen van insecten. 
 
Linde Slikboer  
Theo Zeegers, Daan Drukker & Johan van 't Bosch  
 
 

Platform Publicaties 
 
In deze rubriek vind je vragen en oproepen van leden, die een publicatie aan het schrijven 
zijn of aan het voorbereiden zijn. Neem contact op als je een bijdrage denkt te kunnen 
leveren. Of stuur zelf een korte bijdrage voor een oproep voor de volgende Everts Info 
naar Barend van Maanen (zie p. 2). 
 
Rhizophagus aeneus (Monotomidae), Lyctus cavicollis (Bostrichidae) en Gonodera 
luperus (Tenebrionidae) Jan Burgers  
 
Wie heeft er recente waarnemingen (na 2008) van genoemde soorten uit Nederland? 
  
Abdera biflexuosa (Melandryidae) Ruud Jansen  
 
Nederlandse waarnemingen gezocht van de zwamspartelkever Abdera biflexuosa. Meer 
info: Everts Info 128. 
 
Lixus filiformis (Curculionidae)  

Barend van Maanen  
Oscar Vorst  

 
Nederlandse waarnemingen gezocht van de snuitkever Lixus filiformis. Meer info: Everts 
Info 128. 
 
Berginus tamarisci (Mycetophagidae) 

Willy Troukens  
 
Hierover is inmiddels gepubliceerd:  
TROUKENS, W., 2020. Hoe zeldzaam is Berginus tamarisci (Coleoptera: 

Mycetophagidae)? - Phegea 48: 71-73. 
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Verslag zoektocht juchtleerkever (Osmoderma eremita) 
in Zuid-Limburg 
 

Bas van Blitterswijk, Jurre Deelstra & Nienke Kuipers 
 
In de zomer van 2020 is er gezocht naar de juchtleerkever Osmoderma eremita in 
Nederland. Dit is gebeurd nadat er in de Creuse (Frankrijk) een excursieweek heeft 
plaatsgevonden, waar 29 exemplaren werden gevonden in verschillende stadia, waar-
onder zes volwassen dieren.  
 
Er is gezocht op verschillende locaties binnen de gemeente Kerkrade. Hier werd voor 
gekozen naar aanleiding van historische vindplaatsen en geruchten dat de juchtleerkever 
zou zijn gevonden binnen deze gemeente. Tijdens het zoeken naar de juchtleerkever is 
er vooral gelet op de uitwerpselen van de larve. Deze zijn te vinden in de holten en 
scheuren van de broedboom. Met een standaard keukenzeef kan de houtmolm uitgezeefd 
worden. De uitwerpselen lijken op kleine bruine houtpellets met een afmeting van 7 mm 
bij 3 mm. Dankzij deze afmetingen kan er een onderscheid gemaakt worden met andere 
Scarabaeidae, die over het algemeen kleiner zijn. 
 
Na een aantal solitaire holle wilgen en populieren langs een oude beek bemonsterd te 
hebben, kwam al vlug resultaat. Op het eerste gezicht een muizenkeutel, maar een 
getraind oog ziet het al snel. Na de samenstelling te hebben getest onder de microscoop 
was vast te stellen dat het daadwerkelijk om de juchtleerkever ging, er zaten geen haren 
of insectenresten in de uitwerpselen (DUBOIS & VIGNON, 2008). De bruine kleur en hoge 
dichtheid zijn ook getest en vergeleken met eerder gevonden uitwerpselen uit Frankrijk. 
Dit is de tweede recente waarneming van de juchtleerkever in Nederland. Niet veel eerder 
kwam het fantastische nieuws dat er een volwassen exemplaar gevonden was bij de Gaia 
Zoo (https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26742). 
 
De kever is in Nederland alleen nog maar in schietwilg en zomereik gevonden, maar de 
juchtleerkever staat bekend om het voorkomen in meerdere boomsoorten. Kastanjes, 
Prunus-soorten en beuken worden ook gebruikt. De boom moet vele liters houtmolm 
bezitten; dit is belangrijk als voedsel voor de larve. Oude, vaak dikke bomen zijn dan 
ook het meest geschikt. 
 
Enkele methoden om de juchtleerkever waar te nemen zijn het zetten van potvallen, die 
je ingraaft in de houtmolm. Ook kan er gegraven worden in gaten van broedbomen, met 
de pulp heb je kans dat er ook kevers naar buiten komen. Deze methode is erg ingrijpend 
voor de habitat van de juchtleerkever en is dan ook niet aan te raden. Een betere optie is 
het zoeken naar uitwerpselen of het gebruik van het feromoon (R)-(+)-γ -decalactone in 
feromoonvallen (LARSSON et al., 2003). 
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Literatuur 
 
DUBOIS, G. & V. VIGNON, 2008. First results of radio-tracking of Osmoderma eremita (Coleoptera: 

Cetoniidae) in French chestnut orchards. - Revue d'écologie suppl. 10: 131-138. 
LARSSON, MATTIAS C, JONAS HEDIN, GLENN P SVENSSON, TILL TOLASCH & WITTKO FRANCKE, 2003. 

Characteristic odor of Osmoderma eremita identified as a male-released pheromone. - Journal of 
Chemical Ecology 29: 575-587. 

Links uitwerpselen juchtleerkever en rechts een muizenkeutel. Herkomst gemeente Kerkrade, 2020 
(foto: Bas van Blitterswijk) 
 

De juchtleerkever in de Creuse, Frankrijk, 2020 (foto: Nienke Kuipers)  
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Verslag extra excursie De Plateaux – 15 juni 2019 
 

Oscar Vorst, Tim Faasen, Frank van Nunen, Ruud Jansen, Cor van de 
Sande, Albert Dees, Ton de Goeij, Barend van Maanen, 

 Koen Smets, Ad Littel, Kevin Gielen & Aglaia Bouma 
 
Op zaterdag 15 juni bezochten 16 coleopterologen van de Sektie De Plateaux. Dit ten 
zuiden van Valkenswaard tegen de Belgische grens gelegen gebied vormt één geheel met 
het natuurgebied Hageven, gelegen aan de Belgische zijde van de grens. De Plateaux is 
een deels bebost heidegebied. Het relatief open oostelijke deel is gelegen op de westelijke 
flank van het Dommeldal. De Dommel zelf ligt hier echter op Belgisch grondgebied. 
Centraal in dit oostelijke deel ligt een complex van vennen in een omgeving die een jaar 
of tien geleden is ontgraven. Hier lag voorheen een landbouwenclave.  
 Ook iets verder noordelijk, richting het gehucht Achterste Brug lag tot voorkort 
een lange, smalle landbouwenclave die is afgegraven. De vegetatie op deze plekken is 
vrij schraal, pionierig en gezien de kruidenrijkdom vermoedelijk niet zo zuur. De heide 
verder naar het zuiden ligt in een glooiend landschap. De diepste laagten vormen hier 
vennen, die echter in droge jaren 
(vrijwel) geheel droogvallen. Ten 
oosten van de voormalige 
landbouwenclaves liggen (deels 
verdroogde) vochtige heides, 
gagelstruweel en vochtige bossen. Ten 
westen van de landbouwenclaves 
komen uitgestrekte droge naald- en 
gemengde bossen voor, afgewisseld 
met (meest droge, deels wat vochtiger) 
heide. Een deel van die heide is oud, 
met naast struikhei ook soorten als 
liggende vleugeltjesbloem en 
heidekartelblad. Een ander deel is 
ontstaan op gronden die tien jaar 
geleden ontdaan zijn van het bos dat 
hierop groeide. Nabij de noordrand van 
het terrein liggen verder twee vennen, 
waarvan er één begroeid is met 
galigaan (Klotven, figuur 2). De andere 
is voedselrijker en begroeid met een 
rietvegetatie. Beiden gaan op de oever 
over in een vrij soortenrijke 
moerasvegetatie. Het voedselrijke 
karakter van het met riet begroeide ven 
hangt samen met de inlaat van water via 
een kunstmatige waterloop die hier 
dwars door de bossen en heide loopt en 

Figuur 1. De eik waarop veel zeldzame kevers zijn 
aangetroffen (foto: Tim Faasen) 
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die in verbinding staat met de zuidelijker gelegen Pelterheggen. Ondanks het kunstmatige 
karakter van de waterloop komen hier bijzondere stromingminnende macrofaunasoorten 
voor (bijv. bosbeekjuffer en gewone bronlibel). 
 De Pelterheggen betreft een vloeiweidencomplex gelegen tegen de Belgische 
grens. De hooilanden hier worden al sinds lange tijd bevloeid met kalkrijk Maaswater 
door middel van een lang stelsel van kanaaltjes. Deze graslanden kennen een bijzondere 
dotterbloemhooilandvegetatie met soorten als herfsttijloos, brede orchis, addertong en 
gulden sleutelbloem. Tegen de vloeiweiden aan liggen op kleine schaal nog wat 
afwijkende vegetaties zoals populierenbossen en (nabij de parkeerplaats) ook een droog 
ruderaal terrein waar wat kleinschalige vergravingen hebben plaatsgevonden. 
 
Het gebied wordt voor een groot gedeelte begraasd door een kudde Schotse Hooglanders. 
Het gehele gebied De Plateaux, inclusief Pelterheggen, is in eigendom en beheer bij 
Natuurmonumenten en maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Leenderbos, 
Groote Heide & De Plateaux. 
 
Zoals gebruikelijk op Evertsexcursies is ook deze excursie op allerlei manieren 
bemonsterd: kloppen van bomen en struiken, scheppen in water, slepen door 
kruidenvegetaties, zeven van oud maaisel/compost/bladeren en natuurlijk ook 
handvangsten onder meer onder schors, in zwammen en in mest van hooglanders. Er is 
geen gebruik gemaakt van vallen of lokstoffen. 
 
In totaal zijn 470 keversoorten geïdentificeerd. Dat is een aanzienlijk aantal gezien de 
tijd van het jaar en de relatief droge omstandigheden in de periode voorafgaand aan de 
excursie. Van deze 470 soorten zijn er maar liefst 23 die in de kevercatalogus (VORST, 
2010) nog niet worden vermeld voor de provincie Noord-Brabant en 10 die alleen 
vermeld staan voor de periode vóór 1967. Daarbij dient wel vermeld te worden dat er 
kort na het gereed komen van de kevercatalogus meer onderzoek gedaan is in deze regio 

Figuur 2. Galigaanmoeras (foto: Tim Faasen) 
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en daarbij zijn minstens 10 van deze voor de provincie nieuwe en herontdekte soorten 
ook al vastgesteld. 
 
Af- en aanvliegende hoornaars wezen de weg naar een kwijnende eik met sapplekken en 
deels losse schors (Figuur 1). Hier werd een hele reeks soorten verzameld die 
kenmerkend zijn voor dergelijke omstandigheden, onder meer de glanskevers Epuraea 
guttata, E. biguttata, Soronia grisea en Cryptarcha strigata, de dwergschorskevers 
Cryptolestes duplicatus en Placonotus testaceus, de somberkever Colydium elongatum 
en de zwartlijven Palorus depressus, Corticeus unicolor, C. bicolor en Pentaphyllus 
testaceus (figuur 3). Een bosmierenkoepel aan de voet van deze eik bood onderdak aan 
de volgende mierengasten: de spiegelkever Dendrophilus pygmaeus, de kortschild 
Thiasophila angulata en de zwartlijf Myrmechixenus subterraneus. Deze laatste soort, 
een wedervondst voor de provincie, bleek in vele tientallen exemplaren aanwezig. 
 De nabijgelegen vloeiweiden werden door meerdere deelnemers afgesleept. Dit 
leverde diverse opmerkelijke soorten op. Het meest bijzonder is waarschijnlijk de 
aanwezigheid van een populatie van het halmbokje Calamobius filum in dit grasland. Een 
soort die pas enkele jaren geleden in ons land ontdekt werd in de uiterwaarden nabij 
Rhenen. Verder werden hier diverse minder gewone soorten gesleept, waaronder de 
loopkever Amara kulti (figuur 4), de gedeukte gouden tor Protaetia metallica, waarvan 
de larve zich in bosmierennesten ontwikkelt, het kniptorretje Adrastus limbatus, de 
bloemweekschilden Dolichosoma lineare en Cordylepherus viridis, die voornamelijk in 
de kuststreken gevonden wordt, het lieveheersbeestje Platynaspis luteorubra, de 
zwartlijf Isomira murina, Oedemera nobilis, een metallische schijnbok waarvan de 

Figuur 3. Pentaphyllus testaceus is een van de vele bijzonderheden van de kwijnende eik, die uitvoerig 
is onderzocht (foto: Tim Faasen) 
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mannetjes opvallende opgezwollen achterdijen bezitten, en de snuitkevers Microplontus 
triangulum, Cionus nigritarsis, Tychius squamulatus, Rhinusa tetra en Cleopomiarus 
graminis. 
 Goed vertegenwoordigd bleek ook de keverfauna van de in het gebied aanwezige 
Hooglandermest. De opvallendste soort was hier zeker de schitterende kortschildkever 
Emus hirtus (figuur 6) een van de grootste Nederlandse soorten van deze familie. Door 
verschillende deelnemers werd de soort aangetroffen onder in de schrale heidevegetatie 
aanwezige mest. Ook werd hier de larve aangetroffen (figuur 5). Een van de deelnemers 
slaagde er in een larve uit te kweken in meegenomen mest, rijk aan Aphodius-larven, die 
waarschijnlijk als voedsel dienden voor de carnivore larven. De volwassen kever sloop 
uit op 7 juli. Overigens was het de eerste auteur in 2017 ook gelukt om een in De Plateaux 
verzamelde larve uit te kweken, nu op een dieet van maden uit de viswinkel. Het lijkt er 
dus op dat E. hirtus zich ook in het vrije veld zowel op vliegenlarven als op Aphodius-
larven zou kunnen ontwikkelen, tenminste waar het het laatste larvestadium betreft. 
 Behalve Emus hirtus werd nog een hele reeks minder algemene mestbewonende 
kortschildkevers aangetroffen, zoals Aleochara intricata, A. tristis, Atheta inquinula, 
Acrotona benicki, Coprothassa melanaria, Philonthus alpinus, P. coprophilus en P. 
parvicornis. En een aantal van deze soorten is de laatste jaren duidelijk algemener 
geworden, mogelijk door de bredere inzet van grote grazers in natuurterreinen. Daarnaast 
zal een aantal zuidelijke soorten ook profiteren van het veranderende klimaat. De 
opvallendste soort is P. coprophilus, die voorheen van een enkel exemplaar uit Vijlen 
(1954) bekend was. Onthophagus nuchicornis is een mestbewonende bladspriet die 
vooral in kale duinen te vinden is, met name langs de kust maar ook in rivierduintjes 
langs de grote rivieren. Buiten deze gebieden is de soort schaars. In het bos bemonsterde 

Figuur 4. De loopkever Amara kulti is veel aangetroffen in de vloeiweiden (foto Tim Faasen) 



 Sektie Everts Info 129 
 

 

11

  

Figuur 5. De larve van Emus hirtus leeft vermoedelijk van Aphodius larven en is goed uit te kweken 
tot het imago (foto: Tim Faasen) 

Figuur 6. De grote en spectaculair goudgekleurde kortschildkever Emus hirtus is door veel 
deelnemers onder mest aangetroffen (foto: Tim Faasen) 
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mest leverde een heel ander soortenspectrum op. Hier werden onder andere typische 
bosbewoners als de spiegelkever Onthophilus striatus, de veervleugelkever Baeocrara 
variolosa en de bladsprietkever Aphodius depressus gevonden. 
 Een grote hoop met maaisel vormde een aantrekkelijk onderzoeksobject, dat door 
verscheidene excursiedeelnemers bemonsterd werd met behulp van de keverzeef. Dit 
leverde onder meer de kortschildkevers Coproporus immigrans en Astenus pulchellus, 
typische bewoners van dergelijke milieus. Ook werden hier het zeldzame molmkogeltje 
Orthoperus atomus en de kortschild Atheta subsinuata gevonden. Voor deze laatste soort 
is dit zelfs de eerste Nederlandse vondst sinds het jaar 1953!  
 Tenslotte bleek ook het afkloppen van bomen en struiken een waardevolle 
strategie. Zo werd van els de zeldzame Hister helluo verzameld. Deze soort heeft een 
voor een spiegelkever opvallende levenswijze: waar de meeste ander soorten op larven 
van vliegen prederen, voornamelijk op mest en aas, jaagt deze soort op de larve van 
Agelastica alni en klautert hiertoe met zijn gladde bolle lijf over takken en twijgen! Ook 
van els werd een exemplaar van de zeldzame boktor Oberea linearis geklopt. Een ander 
exemplaar werd gesleept van de vloeiweide. De soort zou zich doorgaans in hazelaar 
ontwikkelen. 
 
Deze eendaagse inventarisatie van De Plateaux laat zien dat het terrein rijk is aan kevers. 
Ondanks de droge periode werden er 470 soorten waargenomen. Opvallend was het 
relatief grote aandeel van minder gewone en zeldzame soorten.  
 
 
Lijst van aangetroffen keversoorten tijdens de excursie naar de Plateaux, 15 juni 2019, met in 
totaal 470 soorten. Hiervan zijn 23 soorten nieuw voor de provincie Noord-Brabant en 10 soorten 
wedervondsten voor de provincie sinds 1966, ten opzichte van de kevercatalogus (VORST, 2010).  
De gebruikte afkortingen voor de waarnemers: AB = Aglaia Bouma, AD = Albert Dees, AL = Ad Littel, 
BM = Barend van Maanen, CS = Cor van de Sande, FN = Frank van Nunen, KG = Kevin Gielen, KS = 
Koen Smets, OV = Oscar Vorst, RJ = Ruud Jansen, TF = Tim Faasen, TG = Ton de Goeij, Div = meer 
dan drie waarnemers. 
Codering voor de nieuwe provincievondsten: NB = nieuw voor de provincie Noord-Brabant, nb = voor 
het eerst sinds 1966 in de provincie Noord-Brabant (eerdere nieuwvondsten sindsdien niet beschouwd). 
 
GYRINIDAE - schrijvertjes 
Gyrinus substriatus Steph. Div 
HALIPLIDAE - watertreders 
Haliplus confinis Steph. TF 
Haliplus lineatocollis (Marsh.) BM 
NOTERIDAE - diksprietwaterkevers 
Noterus clavicornis (Deg.) FN 
DYTISCIDAE - waterroofkevers 
Liopterus haemorrhoidalis (F.) AD 
Laccophilus minutus (L.) CS FN 
Bidessus unistriatus (Goeze) CS FN 
Hydroglyphus geminus (F.) AD 
Hygrotus impressopunctatus (Schall.) FN 
Hygrotus inaequalis (F.) FN TF 
Hyphydrus ovatus (L.) BM 
Hydroporus tristis (Payk.) FN TF 
Hydroporus palustris (L.) BM 
Hydroporus erythrocephalus (L.) FN 
Hydroporus obscurus Sturm AD FN TF 
Hydroporus pubescens (Gyll.) FN 
Hydroporus nigrita (F.) CS 

Graptodytes pictus (F.) BM 
Agabus bipustulatus (L.) Div 
Agabus nebulosus (Forst.) AD FN 
Agabus labiatus (Brahm) FN TF 
Ilybius chalconatus (Panz.) FN 
Ilybius montanus (Steph.) FN 
Ilybius fuliginosus (F.) AD 
Rhantus grapii (Gyll.) AD 
Rhantus suturalis (Macl.) AD 
Rhantus suturellus (Harr.) FN 
Colymbetes fuscus (L.) FN 
Graphoderus zonatus (Hoppe) FN 
Graphoderus cinereus (L.) CS 
CARABIDAE - loopkevers 
Omophron limbatum (F.) AL 
Notiophilus substriatus Wtrh. FN 
Cicindela hybrida L. Div 
Cicindela campestris L. FN 
Dyschirius thoracicus (Rossi) AL 
Pterostichus strenuus (Panz.) RJ 
Oxypselaphus obscurus (Hbst.) TG 
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Agonum sexpunctatum (L.) AL 
Calathus melanocephalus (L.) FN 
Amara kulti Fass. AD BM OV 
Amara ovata (F.) CS 
Harpalus latus (L.) FN 
Harpalus tardus (Panz.) AL 
Harpalus anxius (Duft.) BM 
Acupalpus parvulus (Sturm) FN 
Trichocellus placidus (Gyll.) RJ 
Perigona nigriceps (Dej.) RJ 
Demetrias monostigma Sam. FN 
Paradromius linearis (Ol.) CS RJ 
Dromius quadrimaculatus (L.) RJ 
Philorhizus melanocephalus (Dej.) OV 
Syntomus foveatus (Geoffr.) AL FN 
Syntomus truncatellus (L.) AL FN 
HYDROPHILIDAE - spinnende waterkevers 
Helophorus aequalis Thoms. FN 
Helophorus minutus F. AL FN 
Berosus signaticollis (Charp.) Div 
Berosus luridus (L.) FN TF 
Helochares punctatus Shp. FN 
Enochrus melanocephalus (Ol.) AD 
Enochrus ochropterus (Marsh.) TF 
Hydrobius fuscipes (L.) CS 
Cercyon impressus (Sturm) OV 
Cercyon melanocephalus (L.) FN OV 
Cercyon lateralis (Marsh.) FN OV 
Cercyon pygmaeus (Ill.) FN OV 
Cercyon analis (Payk.) OV RJ 
Megasternum concinnum (Marsh.) RJ 
Cryptopleurum minutum (F.) FN OV 
Cryptopleurum crenatum (Kug.) OV 
Sphaeridium bipustulatum F. BM OV 
Sphaeridium scarabaeoides (L.) BM OV TG 
Sphaeridium lunatum F. Div 
HISTERIDAE - spiegelkevers 
Dendrophilus pygmaeus (L.) OV 
Kissister minimus (Laporte) RJ 
Paromalus flavicornis (Hbst.) FN OV 
Paromalus parallelepipedus (Hbst.) AD FN 
Onthophilus striatus (Forst.) OV 
Margarinotus ventralis (Mars.) BM FN OV 
Hister unicolor L. Div 
Hister helluo Truqui Div 
PTILIIDAE - veervleugelkevers 
Ptenidium pusillum (Gyll.) CS RJ 
Ptiliolum fuscum (Er.) OV 
NBBaeocrara variolosa (Muls. & Rey) OV 
Acrotrichis grandicollis (Mannh.) OV 
Acrotrichis montandonii (Allib.) RJ 
nbAcrotrichis sericans (Heer) FN OV 
Acrotrichis dispar (Matth.) OV 
Acrotrichis atomaria (Deg.) RJ 
Acrotrichis fascicularis (Hbst.) CS OV 
SCYDMAENIDAE - valse knotskevers 
Cephennium thoracicum (Müll. & Kunze) RJ 
STAPHYLINIDAE - kortschildkevers 
Omalium caesum Grav. CS 
Omalium rugatum Muls. & Rey CS 
Omalium excavatum Steph. OV 

Lesteva sicula heeri Fauv. RJ 
Lesteva longoelytrata (Goeze) BM 
Megarthrus prosseni Schatzmayr FN OV 
Micropeplus staphylinoides (Marsh.) RJ 
Euplectus karstenii (Reichb.) CS 
Brachygluta fossulata (Reichb.) FN 
Phloeocharis subtilissima Mannh. FN 
Lordithon thoracicus (F.) FN 
Sepedophilus littoreus (L.) FN 
Sepedophilus nigripennis (Steph.) FN OV RJ 
Sepedophilus bipunctatus (Grav.) CS RJ 
Tachyporus solutus Er. FN 
Tachyporus atriceps Steph. FN 
Tachyporus pusillus Grav. FN OV 
Tachinus marginellus (F.) FN OV 
NBCoproporus immigrans Schülke RJ 
Habrocerus capillaricornis (Grav.) CS RJ 
nbAleochara intricata Mannh. OV 
nbAleochara tristis Grav. FN OV 
Aleochara sparsa Heer OV 
Aleochara lanuginosa Grav. FN OV 
Tinotus morion (Grav.) OV 
Oxypoda opaca (Grav.) FN OV 
Oxypoda haemorrhoa (Mannh.) OV 
Dexiogyia corticina (Er.) RJ 
Thiasophila angulata (Er.) RJ 
Phloeopora teres (Grav.) FN RJ 
Phloeopora testacea (Mannh.) FN 
NBAtheta inquinula (Grav.) OV 
Atheta sordidula (Er.) OV 
Atheta sodalis (Er.) CS 
Atheta gagatina (Baudi) CS FN 
Atheta macrocera (Thoms.) CS FN OV 
Atheta cauta (Er.) CS OV 
Atheta longicornis (Grav.) FN 
NBAtheta subsinuata (Er.) OV 
Atheta nigripes (Thoms.) OV 
Atheta laevana (Muls. & Rey) FN OV 
Atheta atramentaria (Gyll.) FN OV 
Atheta aeneicollis (Shp.) CS FN 
Atheta crassicornis (F.) FN 
Atheta vaga (Heer) OV 
Atheta coriaria (Kr.) OV 
Dinaraea aequata (Er.) RJ 
Nehemitropia lividipennis (Mannh.) FN 
Acrotona pseudotenera (Cameron) OV 
Acrotona benicki (Allen) CS OV 
Acrotona fungi (Grav.) FN OV 
Coprothassa melanaria (Mannh.) FN OV 
Drusilla canaliculata (F.) RJ 
Gyrophaena affinis Mannh. RJ 
Gyrophaena manca Er. FN RJ 
Bolitochara obliqua Er. FN 
Leptusa pulchella (Mannh.) FN 
Autalia rivularis (Grav.) CS FN OV 
Oligota parva Kr. OV 
Oligota pumilio Kiesw. RJ 
Oxytelus piceus (L.) FN OV 
Oxytelus laqueatus (Marsh.) OV 
Anotylus sculpturatus (Grav.) FN OV 
Anotylus tetracarinatus (Block) FN OV 
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Stenus clavicornis (Scop.) CS 
Stenus fulvicornis Steph. OV RJ 
Stenus impressus Germ. CS FN RJ 
Stenus palustris Er. RJ 
Paederidus ruficollis (F.) AL FN 
Astenus pulchellus (Heer) RJ 
Rugilus angustatus (Geoffr.) FN 
Hypomedon debilicornis (Woll.) OV 
Scopaeus laevigatus (Gyll.) CS 
Ochthephilum fracticorne (Payk.) CS 
NBPhilonthus alpinus Epph. FN 
Philonthus intermedius (Lac.) OV 
Philonthus tenuicornis Muls. & Rey OV 
Philonthus cruentatus (Gm.) OV 
Philonthus varians (Payk.) OV 
Philonthus splendens (F.) OV 
NBPhilonthus coprophilus Jarrige OV 
nbPhilonthus parvicornis (Grav.) AL FN OV 
Gabrius piliger Muls. & Rey OV 
Ontholestes murinus (L.) BM 
Emus hirtus (L.) Div 
Quedius cruentus (Ol.) Div 
Othius punctulatus (Goeze) TG 
Othius subuliformis Steph. RJ 
Xantholinus elegans (Ol.) AL 
Xantholinus linearis (Ol.) RJ 
Xantholinus gallicus Coiff. CS 
LUCANIDAE - vliegende herten 
Dorcus parallelipipedus (L.) KS RJ 
GEOTRUPIDAE - mesttorren 
Typhaeus typhoeus (L.) TG 
Geotrupes spiniger (Marsh.) FN 
Geotrupes stercorarius (L.) OV TG 
SCARABAEIDAE - bladsprietkevers 
Aphodius fossor (L.) Div 
Aphodius haemorrhoidalis (L.) Div 
Aphodius rufipes (L.) Div 
NBAphodius depressus (Kug.) OV 
Aphodius pusillus (Hbst.) OV TG 
Aphodius fimetarius (L.) BM 
Aphodius foetens (F.) BM 
Aphodius ater (Deg.) AL OV TG 
Aphodius rufus (Moll) Div 
Aphodius granarius (L.) OV TG 
Onthophagus nuchicornis (L.) Div 
Onthophagus similis (Scriba) Div 
Melolontha melolontha (L.) AL 
Serica brunna (L.) BM 
Anomala dubia (Scop.) TG 
Phyllopertha horticola (L.) FN TG 
Protaetia metallica (Hbst.) Div 
CLAMBIDAE - oprolkogeltjes 
NBClambus simsoni Blackburn CS 
SCIRTIDAE - moerasweekschilden 
NBElodes minuta (L.) AD BM TF 
BUPRESTIDAE - prachtkevers 
Agrilus laticornis (Ill.) FN RJ 
Agrilus angustulus (Ill.) TF 
Agrilus betuleti (Ratz.) TF 
DRYOPIDAE - ruighaarkevers 
Dryops luridus (Er.) FN TF 

Dryops auriculatus (Geoffr.) TF 
EUCNEMIDAE - schijnkniptorren 
NBMicrorhagus pygmaeus (F.) FN 
THROSCIDAE - dwergkniptorren 
Trixagus dermestoides (L.) BM FN 
ELATERIDAE - kniptorren 
Agrypnus murinus (L.) Div 
Melanotus villosus (Geoffr.) CS OV 
Melanotus punctolineatus (Pel.) AD 
Agriotes pallidulus (Ill.) RJ 
Agriotes obscurus (L.) AL OV 
Dalopius marginatus (L.) TF 
Adrastus limbatus (F.) OV 
Cardiophorus ruficollis (L.) TG 
Dicronychus cinereus (Hbst.) Div 
Hemicrepidius niger (L.) FN OV TG 
Athous haemorrhoidalis (F.) TG 
Limonius minutus (L.) TF 
LYCIDAE - netschildkevers 
Lygistopterus sanguineus (L.) TF 
CANTHARIDAE - soldaatjes 
Cantharis lateralis L. FN 
Cantharis livida L. TG 
Rhagonycha nigriventris Motsch. FN 
Malthinus flaveolus (Hbst.) TF 
ANOBIIDAE - klopkevers 
Ptinus rufipes Ol. KG TF 
Anobium fulvicorne Sturm RJ TF 
MELYRIDAE - bloemweekschilden 
Dasytes plumbeus (Müll.) FN RJ TG 
Dolichosoma lineare (Rossi) Div 
Axinotarsus pulicarius (F.) CS OV RJ 
Axinotarsus marginalis (Laporte) FN OV 
Cordylepherus viridis (F.) Div 
Malachius bipustulatus (L.) Div 
KATERETIDAE - bastaardglanskevers 
Kateretes pedicularius (L.) Div 
Brachypterus urticae (F.) Div 
Brachypterus glaber (Newm.) OV RJ 
Brachypterolus pulicarius (L.) FN 
NITIDULIDAE - glanskevers 
Epuraea guttata (Ol.) OV 
Epuraea marseuli Rtt. CS 
Epuraea biguttata (Thunb.) OV 
Meligethes aeneus (F.) AD FN OV 
nbMeligethes obscurus Er. Div 
NBMeligethes egenus Er. OV 
Meligethes carinulatus Först. RJ 
Meligethes nigrescens Steph. OV 
Meligethes symphyti (Heer) AD FN RJ 
Soronia grisea (L.) OV 
Cychramus luteus (F.) RJ 
Pocadius ferrugineus (F.) Div 
Cryptarcha strigata (F.) OV 
Glischrochilus quadriguttatus (F.) OV 
Glischrochilus quadrisignatus (Say) OV 
MONOTOMIDAE - kerkhofkevers 
Rhizophagus dispar (Payk.) OV 
Rhizophagus bipustulatus (F.) OV 
NBMonotoma brevicollis Aubé FN 
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SILVANIDAE - spitshalskevers 
Uleiota planata (L.) Div 
Psammoecus bipunctatus (F.) RJ 
Silvanus bidentatus (F.) OV 
Silvanus unidentatus (Ol.) AD RJ 
LAEMOPHLOEIDAE - dwergschorskevers 
Cryptolestes duplicatus (Waltl) OV 
Cryptolestes spartii (Curt.) FN 
Placonotus testaceus (F.) OV 
PHALACRIDAE - glanzende bloemkevers 
Olibrus millefolii (Payk.) OV RJ 
Olibrus affinis (Sturm) Div 
Olibrus liquidus Er. AD RJ 
Stilbus testaceus (Panz.) RJ 
CRYPTOPHAGIDAE - harige schimmelkevers 
Telmatophilus typhae (Fall.) AD 
Cryptophagus saginatus Sturm CS 
Cryptophagus reflexus Rey OV 
Cryptophagus lycoperdi (Scop.) CS 
Atomaria lewisi Rtt. OV 
Atomaria testacea Steph. CS OV 
Ootypus globosus (Waltl) OV 
Ephistemus globulus (Payk.) OV RJ 
EROTYLIDAE - prachtzwamkevers 
Cryptophilus integer (Heer) OV 
Tritoma bipustulata F. RJ 
Triplax russica (L.) RJ 
Triplax rufipes (F.) RJ 
CERYLONIDAE - dwerghoutkevers 
Cerylon histeroides (F.) OV 
Cerylon ferrugineum Steph. FN OV 
ENDOMYCHIDAE - zwamkevers 
Mycetaea subterranea (F.) RJ 
COCCINELLIDAE - lieveheersbeestjes 
Stethorus punctillum Weise CS 
Scymnus haemorrhoidalis Hbst. CS 
Scymnus auritus Thunb. TF 
NBHyperaspis campestris (Hbst.) RJ 
Platynaspis luteorubra (Goeze) OV 
Hippodamia variegata (Goeze) Div 
Coccinella septempunctata L. FN OV 
Coccinella undecimpunctata L. FN 
Oenopia conglobata (L.) CS 
Harmonia axyridis (Pall.) FN 
Myrrha octodecimguttata (L.) TG 
Calvia decemguttata (L.) TF 
Calvia quatuordecimguttata (L.) TF TG 
Propylea quatuordecimpunctata (L.) OV RJ 
Halyzia sedecimguttata (L.) TF 
Psyllobora vigintiduopunctata (L.) FN RJ 
Tytthaspis sedecimpunctata (L.) AD RJ 
CORYLOPHIDAE - molmkogeltjes 
Sericoderus lateralis (Gyll.) Div 
NBOrthoperus atomus (Gyll.) OV 
Orthoperus aequalis Shp. OV 
LATRIDIIDAE - schimmelkevers 
Enicmus rugosus (Hbst.) OV 
Enicmus transversus (Ol.) RJ 
Enicmus histrio Joy & Tomlin OV 
Cartodere bifasciata (Rtt.) OV RJ 
Cartodere nodifer (Westw.) CS OV RJ 

Corticaria impressa (Ol.) FN OV RJ 
Cortinicara gibbosa (Hbst.) Div 
Corticarina similata (Gyll.) OV 
Corticarina minuta (F.) OV 
nbMelanophthalma transversalis (Gyll.) FN OV 
Melanophthalma suturalis (Mannh.) Div 
MYCETOPHAGIDAE - boomzwamkevers 
Litargus connexus (Geoffr.) KS RJ 
Mycetophagus atomarius (F.) CS 
CIIDAE - houtzwamkevers 
Cis castaneus (Hbst.) KG 
Cis micans (F.) KG 
Cis submicans Abeille KG 
Cis boleti (Scop.) KG RJ 
NBCis fagi Waltl KG 
Sulcacis nitidus (F.) KG RJ 
MELANDRYIDAE - zwamspartelkevers 
nbConopalpus testaceus (Ol.) TF 
MORDELLIDAE - spartelkevers 
Mordella holomelaena Apflb. CS RJ TG 
Mordellistena pumila (Gyll.) AD FN OV 
Mordellistena variegata (F.) RJ 
ZOPHERIDAE - somberkevers 
Colydium elongatum (F.) OV RJ 
Bitoma crenata (F.) KG 
TENEBRIONIDAE - zwartlijven 
Bolitophagus reticulatus (L.) KS 
NBPalorus depressus (F.) CS OV RJ 
Nalassus laevioctostriatus (Goeze) Div 
Isomira murina (L.) Div 
Crypticus quisquilius (L.) AL CS TG 
nbMyrmechixenus subterraneus Chevr. Div 
Corticeus unicolor Pill. & Mitterp. CS OV RJ 
Corticeus bicolor (Ol.) OV 
Pentaphyllus testaceus (Hellw.) CS FN OV 
NBPlatydema violaceum (F.) KS 
Diaperis boleti (L.) Div 
OEDEMERIDAE - schijnboktorren 
nbOedemera nobilis (Scop.) Div 
Oedemera virescens (L.) CS 
Oedemera lurida (Marsh.) Div 
SALPINGIDAE - platsnuitkevers 
Lissodema denticolle (Gyll.) TF 
Salpingus planirostris (F.) KS 
ANTHICIDAE - snoerhalskevers 
Notoxus monoceros (L.) OV RJ 
Anthicus antherinus (L.) FN 
ADERIDAE - schijnsnoerhalskevers 
Anidorus nigrinus (Germ.) CS KG 
SCRAPTIIDAE - bloemspartelkevers 
Anaspis maculata Geoffr. FN 
CERAMBYCIDAE - boktorren 
Arhopalus rusticus (L.) AD 
Pachytodes cerambyciformis (Schrank) BM 
Leptura quadrifasciata L. TG 
Rutpela maculata (Poda) KS TG 
Stenurella melanura (L.) Div 
Stenopterus rufus (L.) BM 
Phymatodes testaceus (L.) CS RJ 
Pogonocherus fasciculatus (Deg.) CS 
NBLeiopus femoratus Fairm. RJ TF 
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Agapanthia villosoviridescens (Deg.) RJ TG 
nbOberea linearis (L.) FN OV 
NBCalamobius filum (Rossi) Div 
CHRYSOMELIDAE - haantjes 
Bruchus luteicornis Ill. OV 
Bruchidius villosus (F.) Div 
Donacia clavipes F. AD 
Donacia thalassina Germ. AD 
Donacia vulgaris Zschach AD 
Donacia simplex F. BM 
Donacia cinerea Hbst. AD 
Hispa atra L. AD OV RJ 
Cassida vibex L. FN 
Cassida rubiginosa Müll. RJ 
Leptinotarsa decemlineata (Say) AD 
Chrysolina polita (L.) OV TF 
Chrysolina sanguinolenta (L.) RJ 
Chrysolina varians (Schall.) CS FN TG 
Chrysolina hyperici (Forst.) Div 
Prasocuris glabra (Hbst.) AD 
Chrysomela vigintipunctata (Scop.) TF 
Chrysomela populi L. RJ 
Gonioctena olivacea (Forst.) CS OV RJ 
Galeruca tanaceti (L.) KS RJ 
Agelastica alni (L.) Div 
Luperus longicornis (F.) Div 
Aphthona euphorbiae (Schrank) AD 
Aphthona nonstriata (Goeze) FN TG 
Altica quercetorum Foudr. FN 
Lythraria salicariae (Payk.) FN 
Neocrepidodera transversa (Marsh.) Div 
Neocrepidodera ferruginea (Scop.) FN OV RJ 
Mantura chrysanthemi (Koch) Div 
Chaetocnema hortensis (Geoffr.) FN RJ 
Sphaeroderma rubidum (Graells) RJ TG 
Psylliodes affinis (Payk.) FN 
Cryptocephalus moraei (L.) Div 
Cryptocephalus vittatus F. Div 
Cryptocephalus ocellatus Drap. Div 
ANTHRIBIDAE - boksnuitkevers 
Platystomos albinus (L.) KS 
NBChoragus sheppardi Kirby KG 
ATTELABIDAE - bladrolkevers 
Apoderus coryli (L.) OV TF TG 
Neocoenorrhinus germanicus (Hbst.) RJ 
Deporaus betulae (L.) AD TF 
BRENTIDAE - spitsmuisjes 
Ceratapion onopordi (Kirby) AB 
Diplapion confluens (Kirby) FN 
Melanapion minimum (Hbst.) CS 
Taeniapion urticarium (Hbst.) OV 
Exapion fuscirostre (F.) CS FN RJ 
Protapion trifolii (L.) FN 
Pseudoperapion brevirostre (Hbst.) Div 
Perapion violaceum (Kirby) Div 
Perapion marchicum (Hbst.) FN RJ 
Perapion curtirostre (Germ.) Div 
Apion haematodes Kirby RJ 
Apion cruentatum Walt. OV 

Apion rubiginosum Grill AD 
Ischnopterapion loti (Kirby) OV 
Pirapion immune (Kirby) FN 
Oxystoma cerdo (Gerst.) OV 
Nanophyes marmoratus (Goeze) FN 
CURCULIONIDAE - snuitkevers 
Otiorhynchus ovatus (L.) AD OV 
Phyllobius virideaeris (Laich.) Div 
Phyllobius maculicornis Germ. RJ 
Phyllobius argentatus (L.) FN 
Phyllobius pyri (L.) AD FN 
Polydrusus cervinus (L.) FN OV 
Polydrusus confluens Steph. CS 
Polydrusus formosus (Mayer) AD 
Barypeithes pellucidus (Boh.) FN 
Strophosoma melanogrammum (Forst.) Div 
Strophosoma capitatum (Deg.) Div 
Strophosoma sus Steph. TF 
Chlorophanus viridis (L.) Div 
Sitona striatellus Gyll. CS FN 
Sitona lineatus (L.) OV 
Hypera suspiciosa (Hbst.) FN OV 
NBRhinocyllus conicus (Fröl.) RJ 
Larinus turbinatus Gyll. FN RJ 
Pissodes castaneus (Deg.) TF 
Pissodes pini (L.) AD 
Magdalis rufa Germ. TG 
Mononychus punctumalbum (Hbst.) AD FN 
Rhinoncus pericarpius (L.) FN OV RJ 
Rhinoncus castor (F.) RJ 
Tapeinotus sellatus (F.) FN 
Coeliodes rana (F.) FN 
Ceutorhynchus erysimi (F.) CS 
Ceutorhynchus atomus Boh. CS 
Microplontus triangulum (Boh.) OV 
Mogulones geographicus (Goeze) KG KS 
Trichosirocalus troglodytes (F.) Div 
Nedyus quadrimaculatus (L.) FN RJ 
Dorytomus longimanus (Forst.) OV 
Cionus tuberculosus (Scop.) FN 
Cionus hortulanus (Geoffr.) FN 
Cionus nigritarsis Rtt. Div 
Curculio glandium Marsh. AD 
Tychius squamulatus Gyll. OV 
Tychius picirostris (F.) CS OV 
Tychius meliloti Steph. OV 
Mecinus pyraster (Hbst.) AD FN OV 
Mecinus pascuorum (Gyll.) Div 
NBRhinusa tetra (F.) FN KS OV 
Rhinusa antirrhini (Payk.) CS 
Cleopomiarus graminis (Gyll.) OV 
Orchestes hortorum (F.) TF 
Orchestes testaceus (Müll.) OV 
NBScolytus ratzeburgii E.Jans. [vraatsporen] AD TF 
Hylurgops palliatus (Gyll.) CS FN 
Taphrorychus villifrons (Duf.) CS 
Pityogenes chalcographus (L.) OV 
Xyleborus monographus (F.) OV RJ 

 


